
NAVODILO ZA DELO: PETEK, 3.4. 

 

SLO:  J. Stritar: ŽABJA SVATBA 

 

PRED BRANJEM:  

- Svatbi še drugače rečemo poroka, po domače tudi ohcet. Si že bil kdaj na kakšni 

poroki? Morda si videl kakšno poroko na televiziji.  

- V SLO zvezek zapiši naslov in datum. Sedaj pa zapiši vsaj 5 POROČNIH  BESED (na 

primer: poročni šopek, poročna….). 

- Kaj se zgodi po uradnem delu poroke? Kam grejo svatje?  

- Kaj misliš, kaj pa žabe? 

- Preberi pesmico z naslovom Žabja svatba v berilu na strani 110, 111. 

- Sedaj pesmico preberi še enkrat glasno. Kaj slišiš? 

PO BRANJU RAZMISLI:  

Kaj se v pesmi dogaja?  Bi lahko ob njej kar zaplesali? S kakšnimi pesniškimi prvinami je 

pesnik dosegel ritem in zvočno slikanje?  

Poišči rime. Ali si ugotovil, da se v pesmici en del ponavlja? Preberi ga glasno (»rega rega 

reg, kvak, kvak!«. Kako rečemo v glasbi delu pesmi, ki se ponavlja? 

 

GUM: ŽABJA SVATBA 

 

Slovenski pesnik, pisatelj in dramatik JOSIP STRITAR je napisal pesem z naslovom ŽABJA 

SVATBA. Skladatelj VINKO VODOPIVEC je njegovo pesem uglasbil, napisal jo je za 

moški pevski zbor. Glavna melodija te skladbe je bila ljudem tako všeč, da so jo zelo radi 

prepevali. Sprejeli so jo kot svojo, ljudsko. Takim pesmim pravimo, da so ponarodele. 

Poslušaj najprej, kako zveni skladba (glasbeno delo), ki jo je ustvaril Vinko Vodopivec. 

Zapeli jo bodo pevci Primorskega akademskega zbora. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-bhkCKivy4 

Glavno melodijo se lahko naučimo ob poslušanju posnetka 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0 

Učiteljica klavirja Jasmina Pogačnik jo je priredila za mlade pianiste, otroke, ki se učijo igrati 

klavir.  

https://www.youtube.com/watch?v=LGk_qzfx50w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-bhkCKivy4
https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0
https://www.youtube.com/watch?v=LGk_qzfx50w


Če te zanima, si lahko ogledaš tudi, kako jo zapoje pevka popularne glasbe Eva Hren in 

skupina osmih pevcev z imenom Škofjeloški oktet. 

 

Škofjeloški oktet 

https://www.youtube.com/watch?v=3cDwF4TzOGQ 

 
 

V GUM zvezek pesmico ilustriraj. 

 

 

 

MAT: Danes boš reševal naloge za utrjevanje znanja, ki so na učnem listu. 

 

 

 

TO JE ZA DANES VSE. SEDAJ PA BRŽ H GIBANJU ALI USTVARJANJU! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cDwF4TzOGQ

